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Burchardt, Jørgen Bedey
Fra Linkedin 2015, connections: 120
Researcher
Southern Region, Funen, Denmark
Research

Experience
researcher
National Museum of Science and Technology
September 2012 – Present (2 years 6 months)
consultant
Different companies
February 2011 – Present (4 years 1 month)
researcher, former director
Danmarks Vej- og Bromuseum
1994 – 2006 (12 years)
Publications
Samarbejde. De danske museers puljer(Link)
Organisationen Danske Museer
2014
Danske museer arbejder i uofficielle netværk, de såkaldte puljer. Bogen viser det
dynamiske samarbejde om herregårde, fiskeri, mad, industri og meget andet.
Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske
tidsskrifters vilkår(Link)
Danske Videnskabsredaktører
2013
Rapporten viser, at kun 2 % af danske videnskabelige tidsskrifter fungerer på
internationalt professionelt niveau. Derimod må forskere udføre frivilligt typografarbejde
o.l. ved mere end en tredjedel af landets over 200 tidsskrifter.
Der gives samtidig en omfattende beskrivelse af den danske branche samt et forslag til,
hvorledes den kan bringes op på det internationale niveau.
Bæredygtig Open Access for danske videnskabelige tidsskrifter(Link)
Danske Videnskabsredaktører
2011
Der er stor samfundsnytte ved at lægge danske tidsskrifter gratis på nettet. Denne
rapport fremlægger et forslag til hvorledes det kan gøres på en bæredygtig måde.
Stålets mænd. Det Danske Stålvalseværk 1940-1962(Link)
Danmarks Tekniske Museum og Forlaget Kulturbøger
2009

Etableringen af et stålværk i et land uden traditioner og midt under en verdenskrig var
en bedrift. Bogen er tilegnet de stålets mænd, der gjorde værket muligt.
Illustreret med 275 billeder og med DVD med tre film.
Lydpotter, arbejde og ledelse. Walker Danmark - fra håndværk til multinational
business(Link)
Middelfart Museum og Forlaget Kulturbøger
2008
Historien har især fokus på de sidste 30 år, hvor den danske virksomhed inden for
reservedele til biler blev en del af en international koncern.
Det vises hvorledes amerikansk historie indvirker på den danske, og hvordan
globaliseringen i erhvervslivet sker gennem en tæt integration af nationale
virksomheder, bla.a. gennem introduktion af nye ledelsesformer.
Fra universitet til samfund. Forskningsformidlingens infrastruktur(Link)
Syddansk Universitetsforlag
2007
Hvordan får vi bedst spredt forskningen fra universiteterne og ud i det danske samfund?
Det har bilagsbind til "Hvidbog om dansk forskningsformidling" en skarp analyse af.
Lige ud ad landevejen Med hestevogn og bil på amternes veje 1868-2006
Syddansk Universitetsforlag
2006
Oversigt over periodens vejudvikling med facts og baggrundviden, men fortæller også
de mange spændende historier om livet på og ved de amtslige veje set gennem de
rejsendes og vejbyggernes øjne. Rigt illustreret.
En dansk bushistorie Busbyggeri på Aabenraa Karrosseri 1930-2004
Museumsrådet for Sønderjyllands Amt/Forlaget Kulturbøger
2005
Ingeniøren: Solidt arbejde, den gode historie, fængslende som en god roman, god og
sober fremstilling, fremragende CD-rom.
Vintage Nyt: Fortæller levende, spændende bog, gennemført med historisk
akkuratesse, let læseligt sprog, til fulde lykkedes.
Busbladet: Spændende læsning, der visse steder kommer hen i gysergenren, absolut
interessant og læseværdig bog.
Danske Busvognmænd: Meget...more
Historiens lange tråd NKT Trådværket 1899-1999
Middelfart Museum
1999
Da ost blev for alle 100 års udvikling set fra Brørup Mejeri
Museet på Sønderskov/Forlaget Kulturbøger
2005
Researchers Outside APC-Financed Open Access: Implications for Scholars Without a
Paying Institution(Link)
SAGE Open
October 24, 2014
A side effect of the gold Open Access model is that research is not published if
researchers cannot pay the publication charge. A study published today examines the
nature of this phenomenon, its extent, and implications.
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